Hager Modulec N.V. maakt deel uit van de internationale Hager Group en is al meer dan 60 jaar één van
de belangrijkste marktspelers op het gebied van oplossingen en systemen voor de elektrische installaties.
Wereldwijd zijn we met ongeveer 12.000 medewerkers. Onze vestiging in België realiseert met 28
medewerkers een omzet van ongeveer 19 miljoen Euro. Hager biedt verschillende oplossingen gaande
van energieverdeling en -beveiliging, kabelgeleiding, automatiseringscomponenten voor gebouwen tot
inbraakbeveilingssystemen. Dit aan klanten uit de residentiële en tertiaire marktsegmenten. Training en
opleiding van onze mensen vinden wij erg belangrijk. Zo kan iedereen groeien binnen zijn of haar functie
en in de organisatie. Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden is er ook veel aandacht voor de
persoonlijke ontwikkeling Onze bedrijfscultuur is opgebouwd rond respect, collegialiteit, optimalisatie en
resultaatgerichtheid.
Vandaag zijn wij actief op zoek naar een (M/V):

Technical support Engineer
JOUW FUNCTIE

Residential & Commercial Applications

Je staat in voor het uitvoeren van de technische berekeningen en het verschaffen van de nodige informatie
aan het sales team en de partners om zo bij te dragen tot de uitvoering van technische projecten.






Je bent het technisch aanspreekpunt voor onze klanten.
Je beantwoordt telefonisch de vragen van onze klanten betreffende de technische karakteristieken van
onze producten.
Je stelt de best geschikte oplossing voor aan onze klanten rekening houdend met de regelgeving
betreffende elektrische installaties.
Je werkt mee aan het verwerven van marktaandeel door onberispelijke technische studies af te leveren.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager.

JOUW PROFIEL





Je behaalde een Bachelor diploma Elektriciteit of Electromechanica. Een eerste relevante werkervaring
is een voordeel.
Je beschikt over goede communicatievaardigheden, bent flexibel ingesteld en werkt graag in
teamverband.
Je bent enthousiast, dynamisch en betrouwbaar.
Je spreekt vlot Nederlands en Frans.

ONS AANBOD



Je maakt deel uit van een sterke organisatie met een gamma van hoog kwalitatieve en innovatieve
producten. Hun gedrevenheid voor continue vernieuwing en innovatie staat borg voor een
toonaangevende werkomgeving.
Je krijgt een interessant verloningspakket met verschillende extralegale voordelen.

INTERESSE ?
Stuur ons je CV en motivatiebrief naar arnaud.lambert@hager.com

